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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Puolan senaatin perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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annettu 9 päivänä tammikuuta 2013

toissijaisuusperiaatteen noudattamatta jättämisestä ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien 

johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä 
toimenpiteistä (COM(2012)0614)

Tarkasteltuaan ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten 
sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä (COM(2012)0164) 
senaatti toteaa, että ehdotus ei ole Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 
3 kohdassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

Ehdotuksen tavoitteena on lisätä naisten määrää liike-elämän johdossa ja huipputehtävissä.  
Komissio ei kuitenkaan osoita, että jäsenvaltiot eivät pystyisi saavuttamaan tätä tavoitetta 
itsenäisesti toimien, vaan ainoastaan huomauttaa, että tavoitetta ei saavuteta maissa, jotka ovat 
päättäneet olla ottamatta käyttöön oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä naisten työllisyyden 
edistämiseksi.  

Komissio osoittaa kuitenkin, että itsenäisesti toimivat jäsenvaltiot voivat saavuttaa 
direktiiviehdotuksen tavoitteen ottamalla käyttöön oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä.  
Ehdotus ei auta yhdenmukaistamaan rekrytointimenettelyjä tai hallintoa koskevia sääntöjä, 
koska se sallii erillisten säädösten säilyttämisen jäsenvaltioissa, jos jäsenvaltiot osoittavat, että 
ne täyttävät direktiiviehdotuksessa säädetyn tavoitteen.  

Direktiiviehdotuksella on siis itse asiassa määrä syrjäyttää jäsenvaltiot sääntöjen 
hyväksymisessä, jos ne eivät ole päättäneet ottaa käyttöön erityisetuja tarjoavia 
lainsäädäntötoimia edistääkseen aliedustetun sukupuolen työllisyyttä, sen sijaan, että sillä 
pyrittäisiin saavuttamaan tavoite paremmalla ja tehokkaammalla tavalla unionin tasolla.

Direktiiviehdotuksessa on vain hajanaisia rekrytointiprosessia koskevia säännöksiä, eikä se 
näin ollen edistä sisämarkkinoiden vapauksien toteuttamista rajoittavien esteiden poistamista. 

Senaatti päättelee tämän vuoksi, että direktiiviehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen 
mukainen.
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